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Peptalk: Ouders en media-opvoeding
De bibliotheek kan ouders helpen bij de mediaopvoeding van hun kind, van baby tot puber. Zij
doet dit door op strategische momenten in de opvoeding laagdrempelig de juiste service en
deskundigheid te bieden. Samenwerking met relevante partners is hierbij cruciaal. Een
peptalk met originele voorbeelden die navolging verdienen!
Hieronder volgt een aantal items uit de PowerPoint-presentatie in pdf van Karen Bertrams. In
deze pdf zijn niet de notitiepagina’s uit de PowerPoint zichtbaar. Wilt u de PowerPointpresentatie ontvangen met notitiespagina’s? Stuur dan een e-mail naar Karen, e-mail
kbertrams@probiblio.nl.
Persoonlijke band
Stel uzelf als bibliotheekprofessional op een persoonlijke manier voor aan ouders.
Welke specialiteiten hebt u en wat zijn uw favoriete webtools als het gaat om kinderen en
mediaopvoeding? Dit kan via de bibliotheekwebsite maar ook door persoonlijke blogs,
verzamelingen met informatie op Pinterest, Facebook-pagina voor ouders, etc.
Superdeskundigheid
Vergeet niet dat u (en uw collega’s) op het gebied van mediagebruik super deskundig zijn.
Neem die rol op u en durf daarin ook persoonlijk te zijn zodat ouders (en scholen) u weten te
vinden. Kijk als voorbeeld eens naar de persoonlijke (online) profilering van de
Superbibliothecarissen op www.probiblio.nl/hnl.
Educatie is sexy
Educatie is de toekomst voor bibliotheken, in lezen, taal, mediawijsheid, delen. Ouders zijn
hierbij een belangrijke doelgroep. Kom achter de schermen vandaan en zorg dat ouders
weten wat u als bibliotheek op dat gebied doet, en vooral teweegbrengt bij kinderen.
Lift mee op succes
Ouderroutines zijn belangrijk. Integreer een mediawijze component, gericht op ouders, in de
grote thema’s door het jaar heen: Voorlezen, Kinderboekenweek, vakantie, school,
feestdagen, actualiteit, Week van de Mediawijsheid. Concreet voorbeeld:
www.mediawijsheid.nl/ouders Organiseer een groot keukentafelgesprek met ouders en
kinderen in de bibliotheek! Kom ermee in het Guinness Book of Records 2015.
Informeel leren
Zet in op informeel leren: in de bibliotheek is altijd iets te doen of te zien of te beleven als het
gaat om mediawijsheid: een medialab of -bar, de tablet tour, een e-bookworkshop,
kennismaken met nieuwe media, technologie als 3D-printers. Spits deze toe en bied ze ook
aan voor ouders in de bibliotheek of op de plank waar ze zijn.
Het wiel opnieuw?
Communiceer over succesvolle projecten van collega bibliotheken, zoals deze projecten in de
Week van de Mediawijsheid: KennisMakers, Lezers van Stavast, KennisCloud, Digilab,
Woordenwerkplaats, Appelstore, Wijzer met Taal en Media, Breedste Leesclub. Ga er zelf
(pas) mee aan de slag als de reacties positief zijn.
De bibliotheek doet het met iedereen
Uw vaste partners op het gebied van ouderbetrokkenheid zijn het onderwijs en ouders. De
wisselende partners zijn bijvoorbeeld clubs, instellingen of initiatieven. Sluit met minimale

inspanning aan bij succesrijke acties in uw werkgebied. Door het aanbieden van uw
bibliotheek als ruimte, platform of partner speelt u uzelf in de kijker.
De bomen door het bos
De bibliotheek kan zijn rol als curator voor ouders als het gaat om mediawijsheid of lezen
verder uitbouwen. Er komen steeds meer webtools die hierbij helpen. Help ouders om door
de bomen het bos te zien: www.symbaloo.com/mix/boektweepuntnul
Meester Bart
Via blogs van leerkrachten blijft u op de hoogte van wat zij belangrijk vinden en kan u content
aanreiken die zij kunnen gebruiken in hun sociale media. Een van de populairste blogs van
een docent uit het voorgezet onderwijs is Meester Bart. Doe inspiratie op door in zijn
klaslokaal te vertoeven via zijn tweets op Twitter. Retweet relevante tweets als bibliotheek
met daarbij bijvoorbeeld aanbevelingen over de collectie of programmering.
twitter.com/meesterbart
Mind the gap
De kloof tussen ouders en kinderen wordt in veel informatieve blogs geconstateerd.
Een aantal bloggers probeert dingen op een rijtje te zetten, zoals deze: Ouders, volgt u het
nog? socialmediawijs.nl/2014/09/16/ouders-volgt-u-het-nog

